Nauczyciele XV LO zapraszają na zajęcia pozalekcyjne !
Nauczyciel, nazwa koła i termin realizacji
Justyna Jankowska
Fakultet dla 3C przygotowujący do matury z języka polskiego
Piątek, 6 godz. Lekcyjna
Maria Achtabowska
-Klasa 3b - raz w tygodniu dodatkowa godzina lub więcej ( w zależności od aktualnych potrzeb )
przygotowanie do matury. .W semestrze pierwszym obowiązkowa dla wszystkich, a w drugim
tylko dla maturzystów po potwierdzeniu deklaracji.
-Klasa 2b,2c zajęcia na Wydziale Fizyki PW - pokazy i laboratoria - w terminie uzgodnionym z
pracownikami Wydziału
- klasa 3b - zajęcia na Wydziale Fizyki PW - pokazy i laboratoria - tylko w pierwszym semestrze i
po lekcjach lub podczas lekcji fizyki
- klasy 2b,2c,3b - prezentacje popularnonaukowe prowadzone przez zaproszonych
pracowników naukowych Wydziału Fizyki PW na lekcjach fizyki mające na celu pogłębienie
wiedzy oraz rozbudzenie większych zainteresowań przedmiotami ścisłymi
Arkadiusz Krużyński
Wtorek: godz. 1 - 3a (koło matematyczne wyrównawcze)
Czwartek: godz. 0 - (zajęcia dla dzieci powracających z zagranicy)
Maciej Tomaszewski
Środa, 14:50-15:35 Kółko historyczne dla uczniów liceum
Wtorek, 14-14:45 Fakultet z historii dla maturzystów z 3 L
Patrycja Grzeszczak
zajęcia pozalekcyjne z chemii
poniedziałki, 14.50 - 15.35, przygotowanie do konkursów z chemii (uczennice klasy B3)
Zuzanna Lipke
Koło teatralne - klasy 2.
czw. 7-8 lekcja s.110
Filozofia w drodze - koordynacja
piątek 8-9l. 110 - klasy 1-2. human.
Prowadzenie- pracownicy UW
M.Bańko
Konsultacje z j. polskiego dla uczniów w czwartek na pierwszej godzinie lekcyjnej
Ilona Krasnodebska
- zajęcia dodatkowe dla uczniów słabszych (uczniowie klas 2a/2d, 1 L, 2 c) (wtorek i środa o 7.30
)
- przygotowanie do Olimpiady Języka Francuskiego (uczniowie liceum) (środa - 8 lekcja lub w/g
woli poszczególnych uczniów)
Mirosława Bajszczak-Krzyżanowska
konsultacje w sprawie olimpiady historycznej w LO, środa godz.14-14.45
Jolanta Otrębska
zajęcia Maths&Languages - środa 8-9 lekcja (uczniowie biorący udział w projekcie).
- zajęcia dla uczniów 3c przygotowujących się do matury rozszerzonej,
- warsztaty geometryczne dla 1c/2c.

Anna Wach
Koło języka angielskiego dla gimnazjalistów - piątek 7.25 -8.15
koło języka niemieckiego dla gimnazjalistów i licealistów - środa 7.25 - 8.15
konsultacje dla licealistów i gimnazjalistów - 7 lekcja w piątek (14.00 - 14.45)
Urszula Ratuszyńska
Fakultet - przygotowanie maturzystów do matury z WOS-u, czwartek godz. 8.15-9.00, sala 109
Kółko przygotowujące do konkursu przedmiotowego z WOS-u - piątek godz. 14.50-15.35, sala
109
Maciej Kopeć
1) Koło chemiczne dla zaawansowanych - poziom olimpijski : wtorki 15:40-16:40
2) Koło chemiczne podstawowe - chemia organiczna: środy 15:40-16:40
Adam Czuba - pływanie, środa 15.45
Tomasz Kiejdo - piłka nożna, wtorek 15.45 KN
Barbara Karpińska - siatkówka, poniedziałek 15.45 KN
Ewelina Porwit
konsultacje z geografii dla uczniów klas: A3 i B3 gimnazjum oraz dla 2D liceum przyroda,2D2B2E
rozszerzenie, 3L3B3C3D rozszerzenie
termin: czwartki 9 godz. .lekcyjna 15.40-16.25
Marzena Ekier
zajęcia uzupełniające z francuskiego dla klasy IIe
w każdy poniedziałek na pierwszej lekcji
Katarzyna Kozłowska
doraźne zajęcia wyrównawcze z francuskiego (dla uczniów z trudnościami, dla uczniów po
dłuższej nieobecności) - terminy są na bieżąco uzgadniane z zainteresowanym uczniem i
dostosowywane do planu lekcji
Agata Górniak
- zajęcia w ramach projektu Matematyka i Języki dla klas 2 LO
- środa od 14.50 do 16.30
Katarzyna Bober
zajęcia wyrównawcze z historii, WOS-u oraz historii i społeczeństwa
adresaci: B3, C3, 2L, 3B i 3C
termin: czwartki 7.30 - 8.15.

